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A csírák jelentősége a táplálkozásban 
  
1. A csíráztatás: „előemésztésnek” tekinthető (segíti a szervezetünkben lejátszódó 
biokémiai mechanizmusokat).  
 
- Poliszacharidok → oligo- és monoszacharidok. 
- Zsírok → szabad zsírsavak. 
- Fehérjék → oligopeptidek és szabad aminosavak. 
- Ásványi anyagok hasznosíthatósága javul. 
 
2. A tápanyagok összetétele számunkra kedvező módon változik meg. 
 
- Zsírsav-összetétel. 
- Szabadaminosav-összetétel. 
- Az antinutritív anyagok (tripszin inhibitor, fitinsav, pentozán, tannin) mennyisége 
csökken.  
- Egészségvédő hatással és fitokémiai tulajdonságokkal rendelkező vegyületek 
(glükozinolátok, természetes antioxidánsok) jelennek meg. 
 

Jobb hasznosulás, magasabb tápérték! 
 
  



Csíráztatott magok előnyös hatásai → funkcionális élelmiszerek kifejlesztése, melyek 
kedvező hatással vannak az emberi szervezetre, és segítenek az egészség 
megőrzésében.  
 
 
 
 
A múlt század utolsó évtizedeiben Európa nyugati felében mindennapossá vált a 
csíráztatott magvak fogyasztása. 
 
Változatos csíra-kínálat alakult ki az európai és a távolkeleti piacokon. 
  
Legkedveltebbek az adzukibab, a lucerna, a brokkoli, a hajdina, a lóhere, a mungóbab, 
a mustár, a retek, a vöröskáposzta és a szója csírái.  
 
Japán: a fényben termelt csírákat nyersen, míg a sötétben előállítottakat hőkezelve 
fogyasztják. 
 



Biokémiai változások a csírázás során 

Fehérjék → kisebb fehérje fragmensek, polipeptidek, oligopeptidek, szabad 
aminosavak (enzimek).  

Borsó és a szójabab csírák: nagy mennyiségű szabad aminosav, és sok -amino-vajsav 
(vérnyomáscsökkentő hatás).  

Szabad aminosavak: a legnagyobb mennyiségben az aszparagin (borsó és a szójabab 
csírák), valamint a glutamin fordul elő (egyéb típusú csírákban).   

A csíráztatás hatására a szabadaminosav-tartalmon belül: 

-Csökkent a hisztidin, a glutaminsav, a glicin, az arginin és a triptofán aránya. 

-Az aszparagin-, a valin-, az izoleucin- és a fenilalanin-tartalmat nagy mértékben 
befolyásolták a csíráztatási körülmények. 

A bab és a lencse csíráztatása során fény hatására magasabb szabadaminosav-
tartalmat kaptak, mint a sötétben csíráztatva.   

 

A fény nem befolyásolta a fehérje minőségét. 

Két nap csíráztatás után a borsófehérje táplálkozási  értéke javult.  



Hajdina csírák táplálkozási értékének vizsgálata 

A csírában négyszer több szabad aminosav, mint a magban.  

A csíráztatás során megnőtt a lizin és a kéntartalmú szabad-aminosavak mennyisége → 
magas táplálkozási értékű új zöldségféle.  

A zsírsavösszetétel változása: 

Telítetlen zsírsavak:  

-Csírázás előtt: 36,8% olajsav, 38,1% linolsav, 2,7% linolénsav. 

-A csíráztatás során az olajsav aránya fokozottan csökkent, a linolsav és a linolénsav 
aránya nőtt. A linolénsav koncentrációja hét nap alatt 52,1%- ra nőtt és a legnagyobb 
mennyiségben jelenlevő zsírsavvá vált. 

-A csíráztatás végére a telítetlen zsírsavak aránya meghaladta a 83 %-ot. 

A linolsav és az arachidonsav esszenciális, a linolénsav szemiesszenciális az emberi 
szervezet számára. 

Telített zsírsavak:   

- Koncentrációjuk csírázáskor rohamos mértékben csökkent. 

(A mirisztinsav, valamint a sztearinsav egy nap múlva már nem volt kimutatható!)  

 

 



Az eddigi kutatások alapján megállapítható általános tendenciák: 
 
Csírázás → lényeges összetételi változások. 
 
- Fehérjefrakciók (kisebb fehérje frakciók, oligopeptidek, szabad aminosavak). 
-Szabadaminosav-összetétel változása, nem fehérjeépítő aminosavak megjelenése. 
-Triglicerid-bomlás. 
-Zsírsavösszetétel megváltozása.  
-Egészségvédő hatású vegyületek megjelenése. 
 
 
 
A csíráztatással értékesebb táplálékot kapunk. 
Hogyan lehetne a csíranövényeket táplálkozási szempontból még értékesebbé tenni? 
 
Monometilált szeleno-aminosavak→ rákellenes hatás. 
A szelénben dúsított csírák hasznosak lehetnek a rák megelőzésében.  
 
 



 

Szelénben dúsított termékek → a lakosság szelén-ellátásának javítása. 

A csíráztatás során a fejlődő növényi szervezet megfelelően előkészített táptalajból 
különféle makro- és mikroelemeket tud dúsítani szöveteiben.  

Kérdés: hogyan lehet a csíranövény szeléntartalmát megnövelni? 

Magas szeléntartalmú talaj (szelenit, szelenát) → környezeti szennyezés. 

Megoldás: zárt rendszerű termesztés. Japán kutatók alkalmazzák: 

Speciális japán retek magokat csíráztattak magas szeléntartalmú talajon. 

A csíranövényben a szelén legnagyobb mennyiségben szeleno-metil-szeleno-cisztein 
formában volt jelen, ezen kívül: szeleno-metil-szeleno-cisztein, szeleno-metionin, nem 
hasznosuló szelenit, -glutamil-Se-metil-szeleno-cisztein. 

 

 

 



A szelén hasznosulása megnövelt szeléntartalmú növényekből. Szelénben dúsított 
növények hatása az antitumor aktivitásra.  

 

Szelénben dúsított tök és a szelénben dúsított retekcsíra szeléntartalmának 
hasznosulása hím egerekben. 

 

A kiegészítés a szeléntartalom függvényében megnövelte a vérszérum és a máj 
szeléntartalmát, és a glutation-peroxidáz aktivitását. 

  

Szérum: szeléntartalma, illetve glutation-peroxidáz aktivitása független volt a 
szelénforrástól. 

 

Máj: Na-szelenit adagolásakor mind a szeléntartalom, mind a glutation-peroxidáz 
aktivitása nagyobb volt, mint a szelénnel dúsított töknél vagy retekcsíránál.  

A szelénes tök kiegészítés nagyobb mértékben növelte a máj szeléntartalmát, mint a 
szelénes csíra.  

 



Szelénnel dúsított japán retek szeléntartalmának hasznosulása és rákellenes hatása 
patkányokban.  
 
A szelénben dúsított japán retekcsíra összes szeléntartalmának 80%-át a szeleno-metil-
szeleno-csisztein tette ki. 
 
A vizsgált szövetek közül a legtöbb szelént a vér tartalmazta, ennél kevesebb volt a 
májban és a legkevesebb szelént a tüdőből mutatták ki. 
 
A szelénben dúsított japán retekcsíra gátolta a 7,12-dimetil-benz(a)antracénnel 
kiváltott emlőtumor kialakulását.  
 
A legnagyobb szeléntartalmú dózis (12,5 mg/kg) etetésekor csökkent a testtömeg-
gyarapodás és megnőtt a máj tömege. 
  
 



Szelénben dúsított retekcsíra szeléntartalmának hasznosulása és rákellenes hatása 
patkányokban. 

 

A szelénkiegészítés a dózistól függetlenül megnövelte a szérum és a máj szelén-
koncentrációját és glutation-peroxidáz aktivitását. 

 

A szelenit-kiegészítéssel ellátott csoportoknál máj szelén-koncentrációja és glutation-
peroxidáz aktivitása nagyobb volt, mint a szelénes csírával ellátott csoportokban. 

 

A 1,2-dimetil-hidrazinnal kiváltott emésztőrendszeri tumorok gyakoriságát  

- kisebb dózisú szelénadagolásnál (0,1 gSe/g táp) csak a retekcsíra csökkentette, 

- nagyobb dózisú szelénadagolásnál (2 gSe/g táp) mind a szelenit forma, mind a 
retekcsírával bevitt szelén csökkentette.  

 

A retekcsírával bevitt szelén kisebb mértékben épült be a szervezetbe, mint a 
szelenittel bevitt szelén, de a retekcsíra fogyasztásának tumorellenes hatása nagyobb 
volt, mint a szelenit-kiegészítésnek. 

 

  



Kísérleti célkitűzések 
 
A szabadaminosav-tartalom, a teljes aminosav-tartalom és a zsírsavösszetétel 

alakulásának vizsgálata különböző magvak csírázása során. 
 
A szeléntartalom feldúsulásának folyamatos nyomon követése különböző magvakban, 

eltérő koncentrációjú szelént tartalmazó csíráztató-közegekben. 
 

Kísérleti terv 
 
Magok: lencse, mungóbab, csicseriborsó, búza, rozs, hajdina. 
 
Csíráztatási körülmények:  
- Közeg: 0-5 mg/l szelenit koncentrációjú desztillált víz.  
- Időtartam:  
  - 96 óra (lencse, mungóbab, csicseriborsó) 
  - 48 óra (búza, rozs, hajdina)  
Mintavétel: 
- 12 óránként (lencse, mungóbab, csicseriborsó) 
- 6 óránként (búza, rozs, hajdina)  
 



Kémiai vizsgálatok 
 
Szabadaminosav-tartalom meghatározása:  

 
Mintaelőkészítés: fehérjék triklórecetsavas kicsapása. 

 
Teljesaminosav-tartalom meghatározása: 
 
Mintaelőkészítés: fehérjehidrolízis (6 M sósavoldat, 110 ºC, 24 h).  
 
Analízis (mindkét esetben):  
 
Ioncserés oszlopkromatográfia elvén működő aminosav analizátor, oszlop utáni 
ninhidrines származékképzés. 
 
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográf, oszlop előtti merkapto-etanol/orto-
ftálaldehides származékképzés.  

 



Zsírsavösszetétel meghatározása:  
 
Mintaelőkészítés: zsír-kivonás, hidrolízis (metanolos NaOH oldat), észterezés 
(metanolos bór-trifluorid-oldat).  

 
Analízis:  
  Gázkromatográf (WCOT kapillárisoszlop, FID-detektor). 
 
Szeléntartalom meghatározása: 
 
Összes szeléntartalom: 
 

− Mintaelőkészítés: salétromsavas, illetve királyvizes roncsolás. 
 
− Mérés: 2,3-diamino-naftalinnal végzett származékképzést követően, 
fluorimetriás módszerrel. 

 
Szeleno-metionin- és szeleno-cisztein-tartalom: 

− Mintaelőkészítés: extrakció. 
− Mérés:  ioncserés oszlopkromatográfia, 
               nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia. 



A vizsgálati eredmények alapján: 
 
Optimális csíráztatási idő megállapítása. 

 
(Zsírok telítetlenné válása, aminosavak felszabadulása.) 
 
Optimális csíráztatóközeg és csíráztatási idő meghatározása. 
 
(Szelén-beépülés mértéke és tendenciája.) 
 
A beltartalmi adatok mellett a csíráztatott magvak organoleptikus sajátságainak 

értékelése.  


